Vår och sommar 2013
För alla föredrag på IOGT, Bantorget 5 i Lund gäller att Lunds Trädgårdssällskap bjuder på kaffe.
Där är också växtlotteri – ta med växter, fröer eller annat förknippat med trädgård.

Tisdag 12 februari 18.30 – Årsmöte med föredrag

Kvällen inleds med föredrag av Cecilia Nelson, f d intendent på Lunds Konsthall. Hon berättar för oss
om tankarna bakom kolonirörelsen med tonvikt på Lund. Därefter årsmötesförhandlingar.
Plats; IOGT:s lokaler. Fritt inträde för medlemmar, övriga 50 kr för föredraget.

Torsdag 28 februari 19.00 – Lyckas med blommande stäpp i din trädgård

Peter Korn lär ut hur man anlägger lättskötta stäpper och torrängar som blommar rikt och drar till sig
fjärilar och andra insekter. Han visar även bilder tagna av landskapsdesignern Peter Gaunitz som skapat
Mästarrabatten 2013 och rondellen på Trollebergsvägen.
Plats: IOGT:s lokaler. Avgift: medlem 20 kr, övriga 50 kr.

Torsdag 7 mars 19.00 – Potager – dekorativ köksväxtodling

Anette Nilsson berättar hur hon planerar och odlar sin potager. Köksträdgården är en mix av ätligt och
blommor, planerad för stor skörd av grönsaker och bär, samtidigt som trädgården skall blomma hela
sommaren och hösten.
Plats: IOGT:s lokaler. Avgift: medlem 20 kr, övriga 50 kr.

Söndag 24 mars 13.00-16.00 – Vårkänning på Kulturen

I samarbete med Kulturen bjuder Lunds Trädgårdssällskap in till en inspirationsdag med Karin Berglund på temat ”Om trädgårdsmänniskor och sånt som luktar gott” kl 14.00-15.00 i Auditoriet, Vita
huset. Utställning och försäljning av blommor i trädgårdsrummet.
Avgift: Inträde på Kulturen

Söndag 21 april 9.00-16.30 – Fotokurs - trädgårdsfoto

Fotokurs inriktad på trädgårdsfotografering. Du lär dig använda och utnyttja det din kamera kan samt
grundläggande kompositionsövningar. Vi går igenom olika moment med bildexempel varvat med praktik. Varje moment avslutas med att vi tittar på varandras bilder för att koppla ihop fakta med vad som
händer när du fotograferar. Ta med kompakt- /systemkamera och bärbar dator.
Minst 5 - max 8 deltagare. Adress får du vid anmälan senast 1 april till Britt-Marie info@lundstradgardssallskap.se eller 073 813 21 77. Avgift 800 kr för kursen och 100 kr för förtäring.

Tisdag 14 maj 18.00 – Tulpanträdgård i Torna Hällestad

Vi besöker en trädgård i Torna Hällestad med mängder av smala gångar med buxbomshäckar, i maj
fyllda av hundratals vackra blommor i alla möjliga färger från gult till djupaste lila.
Max 25 pers. Adress får du vid anmälan senast 12 maj till Malou malou.schonstrom@gmail.com eller
070 888 78 29. Avgift: medlem 20 kr, övriga 50 kr.

Lördag 18 maj 10.00 – 12.00 – Växtmarknad i Botan

Vår traditionella vårmarknad är ett utmärkt tillfälle att fynda växter och för dig som är medlem att sälja
ditt överskott. Botaniska trädgården lockar med godbitar ur sitt sortiment.
Plats: Vid växthusen i Botaniska trädgården. Ingen föranmälan eller avgift.

Tisdag 28 maj 18.00 – Träd – Stångby Plantskola

I Stångby plantskola vandrar vi runt bland de olika kulturerna under ledning av Otto Wiese och avslutar med fika och besök i privatträdgården
Max 25 pers. Adress får du vid anmälan senast 26 maj till Barbro barbro.lefevre@telia.com eller 046128681. Avgift: medlem 20 kr, övriga 50 kr.

vänd →

Vår och sommar 2013

forts

Tisdag 4 juni 18.00 – Rhododendron i Björnstorp

Ingasro i Björnstorp är en ganska vanlig trädgård med grönsaksland, perenner, äldre lövträd och gräsmattor men framförallt en samling rhododendron som vuxit till runt 150 olika arter och hybrider, varav
många bör vara i blom de första dagarna i juni.
Max 30 pers. Adress får du vid anmälan senast 2 juni till Britt-Marie info@lundstradgardssallskap.se
eller 073 813 21 77. Avgift: medlem 20 kr, övriga 50 kr

Måndag 17 juni 18.00 – Medelhavsinspirerad trädgård i St Råby

Vi besöker en stor trädgård med olika rum, japanskt tehus med vattenspegel och bambu, arbour och
upphöjda odlingslådor, orangeri och lounge med vinstockar och blåregn.
Max 20 pers. Adress får du vid anmälan senast 15 maj till Marianne marianne.fridolf@telia.com eller
076 775 71 50. Avgift: medlem 20 kr, övriga 50 kr.

Onsdag 26 juni kl 18.00 – Katarinas trädgård

En fantastiskt vacker liten grön stadsträdgård finns på Kobjer med mycket formklippt, många marktäckare och kompositioner.
Max 20 pers. Adress får du vid anmälan senast 24 juni till Britt-Marie info@lundstradgardssallskap.se
eller 073 813 21 77. Avgift: medlem 20 kr, övriga 50 kr.

Måndag 1 juli kl. 18.00 – Rosor och perenner i S Sandby

Trädgården är helt omgjord de senaste åren med olika rum fyllda med ovanliga arter av rosor, träd,
buskar och perenner.
Max 15 pers. Adress får du vid anmälan senast 30 juni till Marianne marianne.fridolf@telia.com eller
076 775 71 50. Avgift: medlem 20 kr, övriga 50 kr.

LUNDS TRÄDGÅRDSSÄLLSKAP
Lunds Trädgårdssällskap är en ideell förening med syfte att skapa ett forum för trädgårdsintresserade.
Information om föreningen finns på: www.lundstradgardssallskap.se. Kontakta oss på: info@lundstradgardssallskap.se

Medlemsförmåner
► Som medlem av Riksföreningen Svensk Trädgård får du 6 nummer per år av tidningen Hemträdgården samt gratis trädgårdsrådgivning, se tidningen Hemträdgården.
Medlemmar i Lunds Trädgårdssällskap har 10 % på ordinarie priser mot uppvisande av medlemskort hos:

► Flyinge Plantshop AB, Plantskolevägen, Flyinge,
046-52 355, www.flyingeplantshop.se. Gäller utomhusväxter till ordinarie priser.
► Gessie Örta & Rosengård, Gessievägen 20, Vellinge,
0706-46 60 81, www.gessieortaorosengard.se.
► Karins Trädgårdsresor, Box 4055, 227 21 Lund.
10% på valfri endagsresa. 046–39 99 69, 0733–62 75 92,
www.karins-tradgardsresor.se.
► Klintebo produkter, Klintebo Gård, Höör,
0413-330 85 Ring före besök! Obesprutad pil i olika sorter
och färger.
► Lilla Fiskaregatans Trädgårdsbutik,
Lilla Fiskaregatan 19, Lund, 046-12 17 55,
www.lillafiskaregatanstradgardsbutik.se.

► Linders plantskola, Köinge 6902, Hörby.
Besök avtalas på 0415-620 12, www.lindersplantskola.se.
► Löddeköpinge Plantskola, Landskronavägen,
Löddeköpinge, 046-70 52 02.
www.loddekopingeplantskola.com/
► Mårtenstorget, Torbjörn Hellström. Köp för 100
kronor och få 20 kronor rabatt.
► Tirups Örtagård, Tirup 319, Staffanstorp,
040-44 52 53, www.tirupsortagard.se. Gäller plantskolan.
► ÖSPAB, Phils väg, St. Uppåkra, 046-15 12 12,
www.ospab.com. Gäller krukväxter, plantskoleväxter (ej
säsongsväxter).

